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Moataget PD

2 9 MRS. 1999

1

Opfindelsen angar en stSpose af varmforseglelig eller svejsbar plastfolie, til optagelse

af flyde- eller risledygtige produkter og ornfattende:

to overfor hinanden beliggende sidevasgge, som er indbyrdes sammensvejst langs

deres siderande ved hjselp af sidesvejsesennme,
1

5 - en mellem sidevseggenes nedre omrSde beliggende indadfoldet og som stabund

tjenende bundvseg, og som er forbundet med de respektive sidevsegge langs tvaergSende

bundsvejsesomme og langs bundsidesemme, og

en mellem sidevaeggenes 0vre omr&der beliggende indadfoldet topvaeg, som er

forbundet med de respektive sidevsegge langs tvsergfiende topforbindelser og sammen-

10 svejst med de respektive sidevaegge langs topsidesennme.

StAposer af denne art kendes blandt andet fra US-A-3.935.993 og DE-A1 -2553854.

Poserne har pa grand af deres gode stSegenskaber og stabilitet vundet vid udbredelse,

specielt til flydende, pastaagtige, pulverformede og granulaere produkter. Imidlertid

anses det for en ulempe ved de kendte staposer, at de er vanskelige at abne og at der

15 herfor kraeves en saks eller en kniv, eller at de for let udtagning af produktet m& forsy-

nes med saerlige udtagningsarrangementer, som fordyrer posens pris, saledes som det

pksempplvk er lrenrft fra WO Q3/16Q?ft ng FP-A9-0 3R0 1 10

FormSlet med opfindelsen er at anvise en stApose af den indledningsvis nacvnte art t som

er let at abne uden brug af vaerktej og enkel og billig at firemstille.

20 Til opnSelse af dette formal er stiposen ifolge opfindelsen ejendommelig ved, at mindst

en af de tvaergSende forbindelser mellem topvaeggen og sidevaeggene er en peelbar

forbindelse tilvejebragt mellem et ervre randomrSde aftopvaggen og et ervre randomrSde

af den hosliggende sidevsg. Herved kan posen let abnes ved at gribe om topvaeggen og



sidevaeggen, der er forbundet ved hjaelp af den peelbare forbindelse og traekke de to

vaegge fra hinanden, sSledes at den peelbare forbindelse brydes.

Ifolge opfindelsen kan topvaeggens og sidevaeggens 0vre randomrader straekke sig et

stykke forbi den tvaerg&ende peelbare forbindelse til dannelse af gribeflige, hvorom der

5 kan gribes med henblik p& at bryde den peelbare forbindelse. Udover for at lette abnin-

gen af posen, har denne udfarelsesfonn for opfindelsen den fordel, at det stykke af

topvaeggen, der straekker sig op over den peelbare forbindelse, kan tjene som en form

for haeldetud efter Sbningen af posen.

Desuden kan ifolge opfindelsen den peelbare forbindelse omfatte en mellem topvaeggens

10 og sidevaeggens ovre randomrader anbragt foliestrimmel, som er fast (ikke-peelbart)

varmforseglet til det ene randomrade, fortrinsvis til topvaeggens randomrade, idet strim-

len har en ferste overflade med et svejsemedie, der i det vaesentlige svarer til svejseme-

diet af den hosliggende posevjeg, og peelbart varmforseglet til det andet randomrSde,

fortrinsvis sidevaeggens randomrade, idet strimlen har en anden overflade med et svejse-

15 medie, som varmforsegler peelbart til den hosliggende posevaegs svejsemedie.

Nar posevaeggenes indre svejsemedie i alt vaesentligt er af polyethylen (PE) kan folie-

strimlens forste ydre svejsemedielag i alt vaesentligt vsere af polyethylen (PE) og dens

anden ydre wejspmedifilag omfatfe en Handing af polyethylen (PH) Og polyhlltylen.

Herved opnds en fast forsegling mellem foliestrimlens polyethylenlag og den hosliggende

20 posevaegs indre polyethylenlag, medens der mellem foliestrimlens anden ydre svejseme-

dielag (der er en blanding afPE og polybutylen) og den hosliggende posevaegs polyethy-

len opnSs en peelbar svejsning, hvis peelstyrke let kan styres.

Yderligere kan ifelge opfindelsen den peelbare forbindelse omfatte en mellem topvaeg-

gens og sidevaeggens avre rande anbragt foliestrimmel, som har et ferste og andet ydre

25 svejsemedielag, hvormed den er fast (ikke peelbart) varmforseglet til de to respektive

rande, og som har et mellemlag, som er peelbart forbundet med mindst det ene ydre



svejsemedielag, der har en rivestyrke, som er mindre end peelstyrken mellem mellemla-

get og naevnte svejsemedielag. Herved sker abningen af den peelbare forbindelse ved en

overrivning af det svage svejsemedielag pfi begge sider af forseglingsseFmmen samt en

delaminering mellem det svage svejsemedielag og mellemlaget.

5 Fordelagtigt kan ved ovennaevnte udfOTelsesform for opfindelsen mellemlaget vaere af

et trykfolsomt klaebemiddel, f.eks. et selvklaebende klaebemiddel af hotmeltypen. Som

beskrevet ovenfor frilaegges mellemlaget ved abning af posens peelbare forbindelse. Da

mellemlaget er af et selvklaebende klaebemiddel, kan dette efter den forste abning haefte

til den modstAende sidevaeg, saledes at der kan opnSs en genlukning af posen.

10 Fremdeles kan if0lge opfindelsen den peelbare forbindelse omfatte en peellakstribe af

hotmeltypen, som er p&fert mindst den ene af de mod hinanden vendende overflader af

topvaeggens og sidevaeggens 0vre randomrader. En sadan hot-melstribe er enkelt at

pafOTe og giver en let styrbar peelstyrke af den peelbare forbindelse.

Yderligere kan ifelge opfindelsen i omr&det ved den peelbare forbindelse sidevaeggens

15 eller topvaeggens evre randomr&de vaere ombukket til anlaeg inderside mod inderside og

vaeggen med den ombukkede rand have et ydre svejsemedielag, som varmsvejser peel-

bart til den anden vsegs indre svejsemedielag. Denne udferelsesform for opfindelsen gOT

det muligt uden yderligere foranstaltninger at fremstille posen af en enkelt foliebane.

Nar posevaeggenes indre svejsemedielag i alt vaesentlig er polyethylen kan ved oven-

20 naevnte udferelsesform for opfindelsen det ydre svejsemedielag af vaeggen med den

ombukkede rand fordelagtigt vaere en copolymer omfattende polyethylen og polypropy-

len.

Endelig kan ifolge opfindelsen peelstyrken af den peelbare forbindelse ligge i omradet

100 til 800 g/20 mm, fortrinsvis 200 til 600 g/20 mm og isaer 300 til 500 g/20 mm.



Opfindelsen forklares naermere nedenfor under henvisning til tegningen, hvor

fig. 1 viser isometrisk en stapose ifelge opfindelsen,

fig. 2 en stSpose ifelge opfindelsen set fra siden i fladlagt tilstand,

fig. 3 et snit efter linien m-III i fig. 2, idet de i stiposen indgiende vaegge af rent illu-

5 strative grunde er trukket fra hinanden og svejsningerne mellem disse s&Iedes delvist

udeladt eller vist skematisk, og som illustrerer en ferste udformning afen peelbar forbin-

delse mellem en sidevaeg og en topvaeg horende til posen,

fig. 4 et delsnit svarende til fig. 3 til illustration af en anden udformning af en peelbar

forbindelse,

10 fig. 5 et delsnit svarende til fig. 3 til illustration af en tredje udformning af den peelbare

forbindelse, og

fig. 6 et delsnit svarende til fig. 3 svarende til illustration afen fjerde peelbar forbindel-

se.

Den i fig. 1 til 3 viste udfarelsesform for stipnsen ifalge opfindelsen nmfatrer tn nvpr

15 for hinanden liggende sidevaegge 1, 2 og en top- og bundvaeg 3, 4, som ligeledes er

beliggende over for hinanden. Sidevaeggene 1, 2 er sammensvejst ved hjselp af sidesvej-

sesfirmme 5, 6, der straekker sig langs to modstSende siderande. Bundvaeggen 4 er foldet

indad langs en bundvaegsfold 13 og svejst til sidevaeggene 1 , 2 langs to over for hinanden

liggende, tvaergSende svejsninger 7, 8. Tilsvarende er topvaeggen 3 langs en topvaegsfold

20 14 foldet indad og svejs til sidevaeggen 1 langs en 0vre tvaersvejsning 11 og forbundet

med sidevaeggen 2 ved hjaelp af en tvaergiende peelbar forbindelse 12. Den tvaerg&ende

peelbare forbindelse 12 ligger over for den tvaergSende svejsning 11 og vil blive for-

klaret naermere nedenfor. Endvidere er den foldede topvaeg 3 og den foldede bundvaeg



4 svejst til sig selv og til sidevaeggene langs sidesvejsesemmene 5, 6. Yderligere kan

posen sora vist have skrSt forlobende svejsesOTiune 9, 10, som fra omr&det ved bund-

vaeggens 4 fold 13 straekker sig fra hver sin sidesvejsesem 5, 6 til den hosliggende

tvaergSende svejses0m 7, 8. Skriisvejsesommene 9, 10 forbinder hver af sidevaeggene 1

,

5 2 med det hosliggende omr&de af bundvaeggen 4.

Som vist i fig. 1 til 3 straekker et evre randomr&de 15 af sidevaeggen 2 sig et stykke forbi

den tvaergiende peelbare forbindelse 12. Tilsvarende straekker et 0vre randomrade 16

af topvaeggen 3 sig et stykke forbi den tvaergaende peelbare forbindelse 12 mellem

topvaeggen 13 og sidevaeggen 2. Naevnte randomrSder 15, 16 danner gribeflige, hvorom

10 der kan gribes, n&r den peelbare forbindelse 12 skal brydes og posen derved abnes.

Sora vist i fig. 1 til 3 omfatter den peelbare forbindelse mellem topvaeggens 3 og side-

vaeggens 2 0vre rande 16, 15 en foliestrimmel 17, som er svejst til topvaeggens 13

randomrade 16 ved hjaelp af en staerk svejsning og svejst til sidevaeggens 1 randomrade

15 ved hjaelp af en peelbar svejsning. Dette er opnSet ved, at strimlen 17 omfatter en

15 mod topvaeggen 3 vendende fiarste overflade 18 af et svejsemedielag, der i alt vaesentligt

svarer til det svejsemedielag, som danner topvaeggens 3 indre overflade 19, og en anden

mod sidevaeggen 2 vendende overflade 20 af et svejsemedie, der ved varmforsegling

svejser peelbart til det svejsemedielag, som danner sidevaeggens 2 indre overflade 21.

Nar topvaeggens 3 indre overflade 19 og sidevreggens 1 indre overflade 21 er danner af

20 poly-ethylen, kan strimlens 17 forste overflade 18 ligeledes udgeres af polyethylen,

medens dens anden overflade 20kan udg0res af en blanding af polyethylen og polybuty-

len. Ved oprivning af den peelbare forbindelse 12 vil strimlen 17 forblive pa topvaeggen

3 og saledes ikke vaere til gene for udhaeldningen af det i posen vaevende produkt, idet

denne udhaeldning sker via sidevaeggens 2 0vre randomrade 15, som tjener som en form

25 for haeldetud.

Selvom det i fig. 3 er vist, at sidevaeggene 1, 2 og bund- og topvaeggen 4, 3 er dannet

af separate sammensvejste folier, skal det forstSs, at posen kan vaere dannet af en enkelt



sammenhaengende folie, s&ledes som antydet ved hjaelp af de punkterede linier 22 til 24.

Til fremstilling afposen ifolge opfindelsen kan der benyttes en lang raekke plastlaminater

og eksempler herpS er som folger:

Ved fremstilling af posen ud fra en enkelt foliebane er det for opnSelse af den tilsigtede

5 gode staevne hensigtsmaessigt at benytte et laminat, som bar bade et ydre og et indre

svejsemedielag, sS at bundvaeggen svejses mod sig selv langs sidesvejsesfirmmene 5, 6.

Dette opnSs ved hjaelp af laminatet coex OPP/PETP (polyester) /PE, hvor PE-Iaget er

beliggende indvendigt set i forhold til den faerdige pose, og der med coex OPP menes

en coekstruderet orienteret polypropylenfolie, som pa hver side er forsynet med et tyndt

10 svejsemedielag omfattende en copolymer af PP og PE. For opnaelse af forbedrede

barriereegenskaber kan der mellem PETP-laget og PE-laget eller coex-OPP-folien

tilvejebringes et barrierelag, eksempelvis en aluminiumsfolie. Yderligere kunne PETP-

laget erstattes af orienteret polyamid, OPA.

For yderligere at forbedre posens staegenskab og stabilitet, kan der til sidevaeggene

15 benyttes en kraftigere eller stivere folie, end til bund- og topvaeggen. Posen mi da

fremstilles af fire foliebaner. Der kunne benyttes de samme laminater som navnt oven-

for, idet der blot til sidevaeggene benyttes tykkere laminater end til bund- og topvaeggen.

Imidlertid kunne der ogsS til sidevaeggene benyttes et PETP/PE-laminat, hvor PE'en

vender indad set i forhold til posen og til bund og topvceggen et PE/PETP/PE-laminat

20 eller det ovenfor nsevnte coex OPP/PETP/PE-laminat. Ogsa her kunne PETP erstattes

afOPA og der kunne i laminaterne indgi et barrierelag i form af eksempelvis en alumi-

niumsfolie.

Det skal endvidere bemaerkes, at posen p& en vertikal form fylde- og lukkemaskine bade

kan dannes ud fra en enkelt folie og ud fra fire separate folier. Det samme gaelder for

25 fremstilling af praefabrikerede poser, dvs. poser, som er faerdigtfremstillet, bortset fra

den ene sidesem.



Fig. 4 illustrerer en anden udformning af en peelbar forbindelse 32 mellem sidevaeggens

2 0vre randomrade 15 og topvaeggens 3 0vre randomrade 16. Denne tvaergSende peel-

bare forbindelse 32 omfatter en mellem de to randomrSder 15 og 16 anbragt foliestimler

37, som har et ferste overfladelag 28 og et andet overfladelag 29 af et svejsemedie, der

5 svarer til svejsemedielaget, der danner topvseggens 3 indre overflade 19 og svejsemedie-

laget, der danner sidevaeggens 2 indre overflade 20, og dermed er varmforseglet ikke

peelbart til de naevnte overflader. Mellem de to overfladelag 28 og 29 er der et mellem-

lag 30, som er peelbart forbundet med det andet overfladelag 29 og fortrinsvis kraftigere

forbundet med det forste overfladelag 28. Yderligere har det andet overfladelag 29 en

10 rivestyrke, der er mindre end peelstyrken mellem dette og mellemlaget 30. Nar der

traekkes i randomrSderne 15, 16 for abning af den peelbare forbindelse 32, vil der ske

en overrivning af laget 29 langs kanterne af tvaerg&ende svejsesfirm 31 svarende til den

benyttede svejsebakkes kanter. Yderligere sker der en delaminering mellem laget 29 og

mellemlaget 30 i omradet svarende til svejsezonen. Ved at benytte et mellemlag 30 af

15 et trykfolsomt klaebemiddel er det efter den forste abning af den peelbare forbindelse 32

muligt atter at aflukke denne og dermed posen ved at presse den blottede del af mellem-

laget 30 mod den tilsvarende del af sidevzeggens 2 randomrSder 15.

Fig. 3 illustrerer en tredje udformning af en peelbar forbindelse 42. Denne peelbare

forbindelse bestir af en hot-melstribe 47, som er p&fert den indre overflade 19 af top-

-20

—

vreggens 3 ervre randomrade 16 , N3r hot-melten aktiveres ved hjglp af svejscbakkcr,

tilvejebringes den peelbare forbindelse 42 mellem sidevseggens 2 randomrade 15 og

topvaeggens 3 randomrade 16 i den tvsergSende svejsezone 41, med en bredde svarende

til svejsebakkens bredde.

Fig. 6 viser en fjerde udformning af en peelbar forbindelse 52 mellem sidevaeggens 2

25 evre randomrade 15 og topvaeggens 3 ervre randomrSde 36. Topvaggens 3 0vre random-

rade 36 er ombukket til anlaeg inderside mod inderside, saledes at topvaeggens 3 ydre

overflade 38 vender mod sidevaeggens 2 indre overflade 20. Da topvseggens 3 ydre

overflade 38 er dannet af et svejsemedie, som svejser peelbart til sidevaeggens 2 indre
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overflade 20 tilvejebringes den peelbare forbindelse 52 i en tvaergSende svejsezone 51

med en bredde svarende til bredden af den svejsebakke, der benyttes til at forsegle

topvaeggens 3 ovre randomrfide 36 til sidevsggens 2 evre randomrSde 15. Ved denne

udformning af den peelbare forbindelse kan der til topvaeggen 3 og sidevaeggen 2 hen-

sigtsmsssigt benyttes det tidligere omtalte coex OPP/PETP/PE-laminat.
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1. StSpose af varmforseglelig eller svejsbar plastfolie til flyde- eller risledygtige

produkter og omfattende:

5 - to overfor hinanden beliggende sidevaegge (1, 2), som er indbyrdes sammensvejst

langs deres siderande ved hjalp af sidesvejsesemnme (5, 6),

en mellem sidevaeggenes (1, 2) nedre omrader beliggende indadfoldet og som

stabund tjenende bundvaeg (4), som er forbundet med de respektive sidevaegge (1, 2)

langs tvaergSende bundsvejses0mme (7, 8) og langs bundsidesomme, og

10 - en mellem sidevaeggenes (1, 2) 0vre omr3der beliggende indadfoldet topvaeg (3),

som er forbundet med de respektive sidevaegge (1, 2) langs tvaergSende topforbindelser

(11, 12) og sammesvejst med de respektive sidevaegge (1, 2) langs topsidesermme,

kendetegnet ved, at mindst en af de tvaerg&ende forbindelser mellem topvaeggen

(3) og sidevaeggene eren peelbar forbindelse (12, 32, 42, 52) tilvejebragt mellem et ovre

15 randomrade (16, 36) af topvaeggen (3) og et 0vre randomrSde (15) af den hosliggende

sidevaeg (2).

2. Stapose ifelge krav 1, kendetegnet ved, at topvaeggens (3) og sidevaeggens

(2) 0vre randomrader (16, 36; 15) straekker sig et stykke forbi den tvaergiende peelbare

forbindelse (12, 32, 42, 52) til dannelse af gribeflige.

20 3. Stipose ifolge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at den peelbare forbindelse

(15) omfatter et mellem topvaeggens (3) og sidevaeggens (2) 0vre randomrader (16, 15)

anbragt foliestrimmel (17), som er fast (ikke peelbart) varmforseglet til det ene random-

rade, fortrinsvis til topvaeggens (3) randomrSde, idet strimlen (17) har en fiprste overfla-
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de (18) med et svejsemedie, der i det vaesentlige svarer til svejsemediet afden hosliggen-

de posevseg (3), og peelbart varmforseglet til det andet randomrade, fortrinsvis sidevaeg-

gens (2) randomrSde (15), idet strimlen (17) har en anden overflade (20) med et svejse-

medie, som varmforsegler peelbart til den hosliggende posevaegs (2) svejsemedie.

5 4. St2pose ifelge krav 3, og hvor posevseggenes (1, 2, 3, 4) indre svejsemedie i alt

vaesentligt er polyethylen (PE), kendetegnet ved, at foliestrimlens (17) forste

ydre svejsemedielag (18) er PE og dens anden ydre svejsemedielag (20) omfatter en

blanding af PE og polybutylen.

5. StSpose ifalge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at den peelbare forbindelse

10 (32) omfatter en mellem topvseggens (3) og sidevaeggens (2) ovre rande (16, 15) anbragt

foliestrimmel (37), som har et ferste og et andet ydre svejsemedielag (28, 29), hvormed

den er fast (ikke peelbar) varmforseglet til de to respektive rande (16, 15), og som har

et mellemlag (30), som er peelbart forbundet med mindst det ene ydre svejsemedielag,

som har en rivestyrke, der er mindre end peelstyrken mellem mellemlaget (30) svejseme-

15 dielaget.

6. Stapose ifolge krav 5, kendetegnet ved, at mellemlaget (30) er af et

trykfelsomt klaebemiddel.

7. Stapose ifolge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at den peelbare forbindelse

(42) omfatter en peelbar stribe af hot-melttypen, som er pafert mindst den ene af de to

20 mod hinanden vendende overflader (19, 20) af topvaeggen (3) og sidevaeggen (2) ervre

randomrSder (16, 15).

8. StSpose ifelge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at i omrSdet ved den

peelbare forbindelse (52) er sidevaeggens (3) 0vre randomrade (36) ombukket til anlaeg

inderside mod inderside og vaeggen (3) med den ombukkede rand (36) har et ydre svejse-

25 medielag, som varmforsegler peelbart til den anden vaegs (2) indre svejsemedielag (20).
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9. StSpose ifelge krav 8, og hvor posevaeggenes svejsemedielag i alt vaesentligt er

polyethylen (PE), kendetegnet ved, at det ydre svejsemedielag (38) af vseggen

(3) med den ombukkede rand (36) er en copolymer omfattende polyethylen (PE) og

polypropylen (PP).

5 10. Stapose ifolge et eller flere af de foregSende krav, kendetegnet ved, at

peelstyrken af den peelbare forbindelse (12, 32, 42, 52) ligger i omradet 100-800 g/20

mm, fortrinsvis 200-600 g/20 mm, og is<er 300-500 g/20 mm.

for DANISCO A/S

Chas. Hude A/S
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Mctitaget PD

2 9 iffiS. >S03

SAMMENDRAG

Stapose til flyde- eller risledygtige produkter.

En stapose af varmforseglelig plastfolie omfatter to over for hinanden beliggende side-

vsegge (1, 2), som er indbyrdes sammensvejst langs deres siderande ved hjaelp af deres

5 sidesvejses0mme (5, 6), en mellem sidevaeggenes (1, 2) nedre omrSder beliggende

indadfoldet bundvaeg (4), som er forbundet med de respektive sidevaegge (1, 2) langs

tvaergftende bundsvejsesamme (7), samt sammensvejst med sig selv og sidevsggene (1.

2) langs sidesvejsesemmene (5, 6), og en mellem sidevsggenes (1,2) 0vre omr&der

beliggende indad foldende topvaeg (3), som er forbundet med sidevsggene langs tvxrgi-

10 ende evre forbindelsesomrader (11, 12), samt svejst til sig selv og sidev^ggene (1, 2)

langs sidesvejsesammene (5, 6). Mindst en af de tveergiende forbindelser mellem top-

vaeggen (3) og sidevaeggen (2) er en peelbar forbindelse (12) tilvejebragt mellem et 0vre

randomrSde (16) af topvaggen (3) og et esvrt randomrSde (15) af den hosliggende side-

vaeg (2).

15 Fig. 1 og 2.
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